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Atracagem do navio Post Panamax reconfirma 
dragagem eficiente do Porto da Beira 

 
   

 Beira (O Autarca) – O Porto 
da Beira registou um importante marco 
na sua história, no último sábado (06 
JUN20). Trata-se de acontecimento 
que reconfirma a dragagem eficiente 
levada a cabo pela EMODRAGA-EP 
no canal de acesso, bacias de manobra 
e cais do Porto da Beira. refere-se a a-
tracagem, no último sábado, no Porto 
da Beira do navio porta contentores 
Post Panamax,“Wide Juliet", com ca- 
pacidade de 5.440 Teus de carga, 255 
metros de comprimento e 37 metros de 
largura. Segundo informação partilha-
da pela Cornelder de Moçambiqu no 
seu site de  internet,  “Wide Juliet"  é o 

  

 

 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 08/06/2020 
Compra Venda Moeda País 

77.74 79.29 EUR UE 

68.85 70.22 USD EUA 

4.09 4.17 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 

 
 

Frase: 
Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos 
outros e siga em frente. Nem sempre é bom saber o que 
outros pensam.■ 
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navio com maior capacidade de carga 
que alguma vez demandou o Porto da 
Beira, facto que representa um marco 
histórico importante não só para a 
CdM, mas também para todos os inte-
grantes do Corredor Logístico da Bei-
ra. 
 Nos últimos anos, o Porto da 
Beira vem registando um crescimento 
significativo de carga contentorizada e 
não só, em resultado da agressiva es-
tratégia comercial que a CdM vem de-
senvolvendo nos mercados da região, 
bem como do contínuo investimento na 
melhoria das acessibilidades ao porto, 
aquisição de modernos equipamentos 
de manuseamento, expansão de áreas 
de armazenagem, introdução de novas 
tecnologias e sistemas para optimizar 
as operações, factores que concorrem 
para a melhoria do desempenho do 
porto, conferindo maior confiança aos 
clientes e utilizadores. 
 Os investimentos realizados na 
dragagem de aprofundamento do canal 
de acesso, bacia de manobras e cais de 
acostagem, também tem sido determi-
nante para que navios de tipologia Pa-
namax e Post Pamanax, com grande 
capacidade de carga escalem Beira 
com maior regularidade. 
 O aumento da frequência de 
navios de grande dimensão, propicia e- 
conomias de escala e desafia a todos o- 

 
Juliet, propriedade da Mediterran Shi-
ping Company, foi contruído em 2015. 
De referir que nas últimas duas sema-
nas o Porto da Beira também recebeu o 
navio panamax MSC Gina, com 260 
metros de comprimento e uma capaci-
dade de 4.056contentores de carga.  
 A atracação regular deste tipo 
de navios, para além de conferir maior 
credibilidade ao porto, contribui de 
forma significativa para o crescimento 
e desenvolvimento de negócios nos 
mercados dos países da vasta região do 
hinterland servida pelo Corredor da 
Beira.■ (Redacção/ CdM) 
 

peradores da cadeia logística do cor-
redor – Operador Portuário, Caminhos 
de Ferro, Transportadores Rodoviários, 
Linhas de Navegação, Agentes Transi-
tários, Empresas de Logística -  a se-
rem mais eficientes, competitivos e de 
rápida resposta às necessidades dos 
clientes. É sem dúvida, um momento 
de viragem, há muito esperado pelos o-
peradores logísticos e sobretudo pelos 
clientes e utilizadores que consideram 
este corredor a sua rota natural, mais 
curta e de fácil acesso aos mercados in-
ternacionais. 
 O Navio  Post Panamax, Wide  
 

SNJ lamenta detenção de 2 jornalistas pela “anti-corrupção” 
 Beira (O Autarca) – O Secretário Provincial do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ), Paulo Maduco, lamentou 
hoje a detenção ontem, na cidade da Beira, de dois jornalistas denunciados de prática de corrupção. Trata-se dos jornalistas 
Jorge Malangaze e Arsénio Sebastião, acusados de receber dinheiro de um comerciante local alegadamente para não publicar 
matéria que indicia o empresário de violação do Decreto Presidencial sobre o Estado de Emergência devido a pandemica da 
covid-19. “É uma situação naturalmente lamentável” – afirmou Maduco, que disse ainda hoje iria contactar o Gabinete Pro-
vincial de Combate a Corrupção para se informar melhor do que se passou e tomar a posição necessária. Falando ao O Au-
tarca, Paulo Maduco chamou atenção aos jornalistas para nunca usar o título de jornalista para fazer coisas que não tem in-
teresse... ou seja, não relacionadas ao exercício da profissão. “Isso fere a moral de jornalistas e é de lamentar” – anotou.■ (R) 
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Para a sustentabilidade do DDR: IMD defende inclusão 
dos desmobilizados nos planos de desenvolvimento 
  que se reforce o papel das lideranças 

locais na indução e sensibilização dos 
guerrilheiros e das comunidades, de 
modo a promover-se uma convivência 
pacífica”, defende a organização. 
 O IMD defende ainda ser im-
portante que sejam divulgados aos 
guerrilheiros os mecanismos formais 
de reivindicação dos seus direitos na 
sua vida civil no contexto de Estado de 
Direito Democrático.  
 A perspectiva de inclusão de-
fendida pelo IMD, inclui o envolvi-
mento dos partidos políticos, organiza-
ções da sociedade civil, organizações 
religiosas, entidades públicas e priva-
das para que tomem iniciativas com 
vista a garantir uma implementação e-
fectiva dos acordos alcançados.  
 A organização chama atenção 
para a ameaça da Junta Militar da Re-
namo para o processo. “O sucesso des-
te processo vai requerer uma união de 
esforços para uma resolução holística e 
de forma inclusiva as ameaças ao pro-
cesso de DDR e a paz levados a cabo 
pela Junta Militar da Renamo”, avança 
o IMD. 
 O instituto tem estado a fazer a 
monitoria da implementação dos acor-
dos assinados no âmbito da paz. O 
mesmo foi até então marcado por su-
cessivos atrasos devido a prazos dema-
siadamente ajustados e quase sempre 
tratados em paralelo com o processo e-
leitoral.■ 
 

plementação do DDR, o que pode au-
mentar os custos logísticos relaciona-
dos à estadia dos beneficiários nos cen-
tros de acantonamento bem como com-
plicar ainda mais processo.  
 Como forma de garantir inclu-
são no DDR, a organização defende 
que se tenha em conta, não apenas as 
necessidades logísticas dos guerrilhei-
ros, de forma particular, mas também 
das suas famílias, pois alguns ex-gueri-
lheiros podem, durante o período em 
que estiveram envolvidos no conflito 
militar, ter constituído família. 
 Ao nível das comunidades 
mais afectadas pelos conflitos e das 
que vão receber maior número de des-
mobilizados, o IMD apela para que se-
jam criadas iniciativas desenvolvimen-
to inclusivas com vista a garantir que 
os benefícios da paz abranjam a mais 
sectores da sociedade e que todos se 
sintam parte do processo.  
 O documento realça ainda a 
pertinência de definição de uma estra-
tégia clara e coerente de comunicação 
regular com os beneficiários, bem co-
mo com os demais actores sociais, in- 
cluindo a sociedade civil para uma ma-
ior inclusão e transparência na imple-
mentação do acordo, bem como a ne-
cessidade de envolvimento das lideran-
ças locais junto das comunidades re-
ceptoras dos ex-guerilheiros. “É neces-
sário que se faça um mapeamento das 
zonas de destino dos ex-guerrilheiros e  

 Maputo (O Autarca) – No 
âmbito da retoma do processo de Des-
mobilização, Desarmamento e Reinte-
gração (DDR), o Instituto para Demo-
cracia Multipartidária (IMD) emitiu 
um comunicado nesta terça-feira (09-
JUN20), no qual defende a inclusão 
antigos guerrilheiros da Renamo nos 
projectos de desenvolvimento local pa-
ra que o processo de DDR seja susten-
tável a longo prazo.  
 

 Para esta organização da socie-
dade civil, a retoma do processo do 
DDR é mais um passo importante que 
vai contribuir para reforçar a agenda da 
paz e reconciliação nacional. 
 

 “Neste processo é notória a en-
trega e dedicação pessoal das lideran-
ças do Governo (Presidente Filipe Ja-
cinto Nyussi) e da Renamo (Ossufo 
Momade) na condução do complexo 
dossier do DDR e na materialização 
dos acordos de Agosto de 2019” lê-se 
do documento.    

 Neste sentido, o IMD saúda os 
actores directamente envolvidos no 
processo e a comunidade internacional 
que tem se mostrado bastante relevante 
na disponibilização de recursos e pro-
moção da paz, reconciliação e estabili-
dade nacional.  
 Ainda assim, o IMD chama a-
tenção aos envolvidos e para a socie-
dade no geral para algumas questões a 
ter conta no âmbito do DDR, sendo u-
ma delas a propagação da Covid-19 
que pode desacelerar o processo caso 
os números de casos positivos conti-
nuem a progredir. A organização apela 
aos intervenientes a não permitirem 
que esta abrande mais  o  ritmo  de  im- 
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